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Sincronicidade
“Conta-se que um grupo de cientistas, acompanhando através de
filmagens o comportamento de uma determinada espécie de macacos
numa ilha do Pacífico, percebeu, um dia, que um macaco jovem certa
vez descobriu que se lavasse as raízes na água do mar, as batatas
ficavam limpas e salgadas, tornando-se mais saborosas. Tentou repassar
o novo padrão de comportamento para os outros macacos e foi
escorraçado pelos macacos velhos que rejeitaram a idéia de saída. O
macaco inicialmente ficou chateado, mas, depois de um tempo,
resolveu repassar a nova informação para os macacos jovens e filhotes,
que rapidamente foram incorporando o novo padrão. Segue que,
quando um número x de macacos incorporou o novo paradigma, neste
exato momento, todos os macacos desta espécie, em todas as ilhas
distantes e em todos os continentes, passaram a ter exatamente esse
padrão de comportamento.
O fenômeno é explicado por Rupert Sheldrake como ressonância
mórfica. Expressa claramente a única chance que a espécie humana tem
de dar um salto quântico coletivo, a partir de uma massa crítica, isto é,
a partir de um número mínimo de homens e mulheres conscientes,
capazes de acionar essa ressonância e resgatar os demais para níveis
mais elevados de consciência.
A única hierarquia na teia da vida é a consciência de que os que são
mais conscientes têm uma responsabilidade especial pelos que estão
menos conscientes. Esse conceito parece definir a única hierarquia
representativa para o Universo. Dessa forma, o desânimo não é
justificável diante do caos.

Por mais que ao redor tudo pareça não ter mais saída, deve-se ter em
conta que, de repente, podemos ser, qualquer um de nós, a última
pessoa necessária para completar a massa crítica, que abrirá diante de
nós o grande salto quântico coletivo e social.
A grande sintonia interna alcança-se através da confiança no processo
cognitivo da vida, que é auto-organizador em sua essência, auto-criador
em seu propósito, e que, só através da nossa permissão consciente,
pode tornar manifestas todas as equações do Universo.”
"Sabei - dizia um mestre alquimista - sabei todos vós, os investigadores
dessa Arte, que o Espírito é tudo, e que se nesse Espírito não está
encerrado outro Espírito semelhante, esse tudo para nada serve.”
Colaboração: Moysés Pollack, FRC

É meu desejo que cada um de vocês, meus amados Fratres e
Sorores, continuem buscando a Luz e defendendo a Justiça.
É seu dever moral, imortalizar os Ensinamentos Rosacruzes,
ajudando a alcançar a consciência dos demais,
assim como chegaram até vocês.
Ralph M. Levis

Átrium Martinista Petrópolis - TOM
No dia 03 de maio, com numerosa e
calorosa participação de irmãos e irmãs
Martinistas, foi realizado o tocante ritual de
instalação do Átrium Martinista em nossa
amada Loja, ampliando a oportunidade de
afiliação e participação nos estudos da
Tradicional Ordem Martinista aos Rosacruzes
de Petrópolis e municípios da região.

Mensagem do Mestre
Fratres e Sorores, estamos iniciando mais um ciclo de trabalho. Temos
uma equipe de expansão a todo vapor. Quero parabenizar a equipe
de expansão pelo belíssimo trabalho que estão realizando, para que
mais pessoas possam encontrar a nossa amada ORDEM ROSACRUZ e
nos ajudar a expandir a LUZ MAIOR no nosso planeta terra.
Para que este processo dê certo, contamos com os Oficiais
administrativos, ritualísticos, iniciáticos, pronaos, artesões e todas as
comissões, principalmente a recepção com a ajuda de toda a confraria.
Fratres e Sorores, vamos trabalhar com amor e muita dedicação pelo
nosso organismo afiliado, pois aqui é o nosso lar espiritual, que os
Mestres Cósmicos velem sempre pela egrégora de nossa Ordem
Rosacruz.
Isaías Ferreira, FRC

Símbolos do Caminho de Santiago

O Atalho
A vida é uma peregrinação.
Assim como na vida, o Caminho de Santiago é todo um grande atalho. Mas
nem sempre se pode seguir por qualquer atalho, pensando que servirá para
driblar as dificuldades. Eles poderão levar o caminhante ao erro, se tiverem o
aspecto de um caminho muito fácil.
A vida certamente possui uma meta final e seu curso deve ser seguido
conscientemente para não ser jogado fora com desperdício do tempo.
“Aproveitar a vida”! Sim, para as coisas boas e úteis e não para o ócio e o
mal.
O caminho iniciático, tão utilizado pela ordem Rosacruz, é um atalho de
aprimoramento que pode levar mais rapidamente à meta superior, de uma
forma mais nobre e profunda.
Mas nenhum atalho verdadeiro é simples. Ele implica em maior trabalho
interior. É o “caminho dos santos”, o símbolo do “caminho estreito”, que
conduz ao Reino dos Céus.
As palavras de Jesus Cristo são o mais conhecido exemplo do verdadeiro
atalho, quando diz: “ EU sou o Caminho, a Verdade e a Vida!” Todo
verdadeiro estudante Rosacruz sabe muito bem interpretar estas palavras.
Elizabeth M. Braz, SRC

Programação: MAIO - 2009
Atividade
Dia
Hora

Programação: JUNHO - 2009
Atividade
Dia
Hora

Sábados 17:00 Plantão da Secretaria
19:30 Ritualística de Templo
19:45 Rituais de Pronaos e ORCJ

Sábados 17:00 Plantão da Secretaria
19:30 Ritualística de Templo
19:45 Rituais de Pronaos e ORCJ

Terças

Terças

18:00 Plantão da Secretaria
19:30 Ritual de Harmonização
20:00 Ensaio Equipe Iniciática

18:00 Plantão da Secretaria
19:30 Ritual de Harmonização
20:00 Ensaio Equipe Iniciática

03 - Dom 10:00 Ritual Classe dos Artesãos
15:00 Instalação: Átrium Martinista
Petrópolis - TOM

07 - Dom 10:00 Ritual Classe dos Artesãos

09 - Sab 18:00 Receberemos a visita do
Diretor Secretário da GLP,
Frater Pedro Florêncio
Santana

14 - Dom 10:00 Laboratório R+C

10 - Dom 10:00 Laboratório R+C
16 - Sab 18:00 Reunião Administrativa
30 - Sab 19:30 Iniciação ao 2º Grau
31 - Dom 10:00 Palestra: A importância dos
experimentos para o desenvolvimento dos estudos
rosacruzes, com o Frater Vitor
Fernando - Psicólogo e
Tesoureiro da RJ-2
12:30 Almoço de Confraternização
13:30 Apresentação: Grupo Folclórico Germanico Bergstadt

13 - Sab 18:00 Reunião Administrativa

27 - Sab 19:30 Iniciação ao 3º Grau
28 - Dom 10:00 Palestra: Aguarde divulgação
12:00 Almoço de Confraternização
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Aniversariantes

Aniversariantes

Maio

Junho

03 - Flávia Renata Dias Botelho Bassam
07 - Luiz Claudio Bentes Monteiro
09 - Renato Aurelio Grandi
10 - Gislane Maria Dugonis
11 - Bernardo Ferreira
25 - Péricles César Baptista de Mello

06 - Marcelo Martins Gomes
10 - Irani Areas dias
21 - Adão Damasceno
23 - Eloah Moreira Chaves Barbosa
25 - Neuza dos Santos Bastos
26 - Marcelo Candido da Silva
30 - Pedro Paulo dos Reis
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